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Tekniska avdelningen Avfallsenheten

Kommande förändringar i latrinhämtningen
Sedan 1 januari 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Latrin är
ett organiskt avfall som idag deponeras. Hallsbergs kommun har fått dispens
av Länsstyrelsen att fortsätta deponeringen under 2006 och 2007. I framtiden
kommer dock inte dispens att ges. En förändring av nuvarande latrinhantering
som följer lagstiftningen inom både miljö- och arbetsmiljöområdet blir mycket
kostsam och måste i slutänden betalas av abonnenterna. Från och med 1 januari
2008 upphör därför nuvarande form av latrinhantering i Hallsbergs kommun.
Bifogad information visar några vanliga alternativ till den nuvarande hämtningen där latrinet istället för att transporteras bort, t ex kan tas om hand på den egna
fastigheten, alternativt att avfallsfrågan löses på annat lämpligt sätt.

Mer information
Mer information om torrtoaletter finns på Konsumentverkets marknadsöversikt över torrtoaletter som innehåller beskrivningar av de 50-tal torrtoaletter
som säljs, priser och leverantörer. Den finns att beställa från Konsumentverkets
kundtjänst, tel 08-429 05 00 eller att ladda hem via länk på www.konsumentverket.se. På hemsidan www. avloppsguiden.se och på www. lantbruksnet.se finns
mer information om avloppsteknik. För ytterligare information, kontakta gärna
chefen för avfallshanteringen, Bengt-Olov Uhlán tel 0582-68 51 57.

Tillstånd mm
Det behövs en skriftlig ansökan till kommunens Miljökontor för att ta hand om
latrinet på den egna tomten, eller installera vattentoalett. Anmälan ska göras till
Miljökontoret vid installation av förmultningstoaletter, separerande toaletter e.dyl.
Blanketter kan beställas från:
Hallsbergs kommun, Miljö- och teknikförvaltningen
Miljökontoret, Västra Storgatan 14, 694 80 Hallsberg
0582-68 50 00 växel • 0582-68 51 44 miljöchef
eller laddas ner från kommunens hemsida www.hallsberg.se
Blanketter, Miljö- och hälsa, Avlopp-sopor-slam, Ansökan om befrielse från latrinhämtning,
eller Ansökan om enskilt avlopp.
Anmälan av ändring i hämtningen, eller annan förändring, skall alltid meddelas avfallshanteringens kundtjänst 0582-68 53 94 eller 0582-68 53 95.
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